
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum: 15. prosinca 2014. 
Broj: 07/14/vb 
 

 
Z A P I S N I K 

 
sa 27. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 15. prosinca 2014. godine, u 
Novinarskom domu u Zagrebu. 
 

Započeto u 18.00 sati 
 
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Ivana Lukačić Krajina, Nikola Lipovac  
  Robert Šalinović, Zlatko Karlo, Ana-Marija Vuković, Robert Valai 
ODSUTNI: Anton Filić , Ante Župan 
                         
 OSTALI PRISUTNI: Vesna Brumec 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, konstatirao da postoji kvorum 
za donošenje pravovaljanih odluka i predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED: 
 

1.   Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice IO HZSN-a 
2.   Stanje na poslovnom računu HZSN-a (izvjestitelj Bakić) 
3.   Informacija s prve sjednice Izvršnog odbora SEESJA (izvjestitelj Lipovac) 
4.   Izbor predstavnika HZSN-a u Središnjem odboru HND-a 
5.   Pripreme i zaduženja za godišnji Sabor HZSN-a (izvjestitelj Ozmec) 
6.   Informacija o članstvu (izvjestitelji Brumec i Bakić) 
7.   Informacija o pristiglim prijedlozima za nagrade i priznanja HZSN-a za 2014.  
      (izvjestitelj Valai) 
8.   Informacija o web stranici HZSN-a i newsletteru HZSN info (izvjestitelj Bakić) 
9.   Informacijama o izmjenama u Zakonu o udrugama (izvjestitelj Bakić) 
10.   Razno 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad.1. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 26.  sjednice IO HZSN-a. 
 
Ad.2. 
 
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je predao izvješće o prometu po  transakcijskom 
računu HZSN-a od 04. studenog do 02. prosinca 2014. i izvijestio članove IO da je 
trenutno stanje na HZSN računu 48.190,88 kn. Izvješće je sastavni dio ovog 
zapisnika. 
 
 



 
Ad. 3. 
 
Nikola Lipovac član IO HZSN-a i predsjednik Udruge sportskih novinara jugoistočne 
Europe (South East Europiean Sports Juranalists Association, SEESJA) je podsjetio 
članove IO da su skupa s pozivom na ovu sjednicu dobili njegovo izvješće s prve –
osnivačke sjednice Izvršnog odbora SEESJA (izvješće je sastavni dio ovog zapisnika). 
Otvorena je rasprava u kojoj se govorilo o mogućnosti otvaranja podračuna HZSN-a 
za SEESJA, iskaznicama, članarinama, logu i mjestu održavanja sljedeće sjednice 
Izvršnog odbora, a na kraju rasprave članovi IO HZSN-a su jednoglasno odlučili  
sljedeće: 
 

- na web stranici HZSN-a će biti i logo SEESJA 
- nema potrebe da članovi SEESJA u ovom trenutku imaju svoje iskaznice i da 

plaćaju članarinu 
- zbog promjene Zakona o financijskom poslovanju svih udruga od 01. listopada 

2014., neće u ovom trenutku biti pokrenut postupak otvaranja podračuna 
HZSN-a za SEESJA  

- samo ako Srbija odustane od domaćinstva sljedeće sjednice Izvršnog odbora 
SEESJA, razmatrat će se mogućnost da domaćin bude Hrvatska 

 
Ad. 4. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio da dopredsjednik HZSN-a, g. Anton 
Filić bude predstavnik HZSN-a u Središnjem odboru HND-a. Pojasnio je da kako 
HZSN ima izborni Sabor 23.2.2015., na kojem će se birati novo rukovodstvo i novi 
Izvršni odbor, a sjednica novoga Izvršnoga odbora se očekuje najkasnije 2 tjedna 
nakon toga, mandat g. Filića u Središnjem odboru HND-a može trajati maksimalno 
do 15. ožujka 2015.  
 

Prijedlog je jednoglasno usvojen 
 

Ad. 5. 
 
Predsjednik HZSN-a je u vezi Izbornog sabora HZSN-a predložio sljedeće: 
 

- Izborni sabor HZSN-a će se održati 23. veljače 2015. godine, u Novinarskom 
domu u Zagrebu 

- radni dio Sabora počet će u 10.00 sati, a Svečani dio u 12.00 sati 
- pisane prijave za predsjednika, glavnog tajnika i organizacijskog tajnika 

trebaju se predati najkasnije do 15. siječnja 2015. godine 
 

Prijedlog je jednoglasno usvojen 
 
Jura Ozmec je na kraju ove točke dnevnog reda podsjetio članove IO da se na 
Izbornom saboru biraju i članovi Vijeća časti, ta da će za kvorum biti potrebna 1/5 
članova.  
 
 
 



Ad. 6. 
 
- Marijan Bakić i Vesna Brumec su izvijestili članove IO da je zahvaljujući svim 

poduzetima akcijama u vezi povećanja broja članova HZSN-a (obilasci 
predsjednika i glavnog tajnika najvećih redakcija, bolja i brža komunikacija 
preko HZSN weba-online pristupnica) broj članova od ljeta povećan za 2o-tak 
članova, pa je trenutni broj članova HZSN-a 121. Vesna Brumec je napomenula 
da je Ante Župan danas javio da je u tijeku učlanjenje još 6 kolega iz Zadra 

 
Ad. 7. 
 
Robert Valai je izvijestio članove IO HZSN-a da su do sada stigla 3 prijedloga za 
HZSN nagrade i da ih je najavljeno još nekoliko. 
Predsjednik HZSN-a je pročitao mail koji je poslala bivša članica IO HZSN-a i  
predsjednica Komisije za dodjelu HZSN nagrada, Iva Perde Augustić, a u kojem 
između ostalog piše sljedeće: 
„ .. moj odlazak iz Izvršnog odbora HZSN-a ujedno znači da ove godine neću 
odlučivati o nagradama. „ 
Sukladno navedenom Jura Ozmec je predložio da nova članica Komisije za 
dodjelu HZSN nagrada bude Ivana Lukačić Krajina, da predsjednik Komisije bude 
Robert Valai i da rok za prijave bude 9. siječanj 2015. 
 

Prijedlog je jednoglasno usvojen 
 

Ad.8. 
 
Glavni tajnik HZSN-a izvijestio je članove IO da i dalje svakodnevno pomaže i radi 
na poboljšanju web stranice HZSN-a i  da je  zadovoljan svim promjenama koje su 
napravljene angažiranjem novog provajdera - Sportska Hrvatska. Svoje 
zadovoljstvo „novom web stranicom“ izrazili su i ostali članovi IO, a Jura Ozmec je 
zamolio da se poboljša pregled dobitnika HZSN nagrada i „Povijest HZSN-a. 
Ivana Lukačić Krajina je rekla da trenutno na facebooku imamo 117 „prijatelja“. 
 
Ad. 9.  
 
U vezi izmjena  Zakona o udrugama – financijsko poslovanje, Marijan Bakić je 
izvijestio članove IO da je zatražio pomoć kako bi što prije doznao o kakvim se 
konkretno promjenama radi. O izmjenama će članove IO  izvijestiti na sljedećoj 
sjednici 
 
Ad. 10. 

 
Predsjednik HZSN-a je izvijestio članove IO o sljedećem: 
 

- IO Zbora fotoreportera potvrdio je na Izvršnom odboru naš prijedlog da  se  
fotoreporterima omogući da postanu članovi AIPS-a preko HZSN-a. Jura 
Ozmec je zamolio da se članovi IO izjasne jesu li za to da se taj prijedlog stavi u 
Statut HZSN-a ili da to bude Odluka IO HZSN-a.  

 



Članovi IO jednoglasno su odlučili da se fotoreporterima Odlukom 
omogući da postanu članovi AIPS-a preko HZSN-a 

 
- HOO je usvojio prijedlog rada HZSN-a za 2015. godinu, ali se još uvijek čeka 

potvrda od Ministarstva za predloženi plan financija 
- član HZSN-a Darko Draženović je našao izdavača za svoju knjigu „Sportsko 

novinarstvo“ pa je zamolio da HZSN otkupi jedan broj primjeraka. Jura Ozmec 
je rekao da će se o navedenoj molbi moći odlučivati tek kad doznamo cijenu 
knjige, te kolika su nam odobrena financijska sredstva za 2015. godinu 

- u travnju 2015. godine će se održati Kongres AIPS-a u Urugvaju, a kako su 
cijene avionskih karata jako visoke, na sljedećim sjednicama IO će se 
odlučivati koliko predstavnika HZSN-a može ići na navedeni kongres. Jura 
Ozmec je napomenuo da bi bilo idealno kad bi na navedeni kongres išli,  glavni 
tajnik HZSN-a i predsjednik SEESJA i član IO HZSN-a Nikola Lipovac i on 

- -u veljači 2015. godine će AIPS u Parisu proslavit svoj 90. rođendan. Ovisno o 
financijskim sredstvima u 2015. godini IO će na sljedećim sjednicama odlučiti 
tko će od predstavnika HZSN-a ići u Paris 

- zamijenjen je stari pečat HZSN-a 
- kako je sve teže naći sponzore, Jura Ozmec je zamolio članove IO da do 

sljedeće sjednice razmisle trebamo li angažirati agenciju koja bi se bavila time i 
koja bi radila na postotak 

- glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove IO da smo 08. 
prosinca 2014. dobili dopis od Jadrolinije u kojem nas obavještavaju da od 01. 
siječnja 2015.  godine prestaju vrijediti popusti od 30% koji su se odobravali na 
cijenu karte za putnike i vozilo na svim njihovim linijama, za članove HZSN-a. 

            Dopis Jadrolinije je sastavni dio ovog zapisnika 
 
 

Dovršeno u 18.10 sati 
 

 
 
Zabilježila: 
 
Vesna Brumec      Glavni tajnik HZSN-a 
Organizacijski tajnik HZSN-a    Marijan Bakić 
 
 
 
        Predsjednik HZSN-a 
        Jura Ozmec 

 
 

 

 
 
 

 


